Praktiske informationer:
Ved alle rejser til USA kræves ESTA indrejse
tilladelse.
Alle kan ansøge om et ESTA indrejse bevis på
den amerikanske ambassades hjemmeside:
https://esta.cbp.dhs.gov
Selv om det stadig kan være vinter her i
Danmark i marts måned, kan du forvente
masser af sol, samt dagtemperaturer på midt
i 20’erne ovre i Florida, så det er en god idé
at huske en god solcreme.
Det kan absolut anbefales at veksle til US
dollars her i Danmark, det er billigere end i
Amerika.
Derudover er det en god ide at medbringe et
internationalt godkendt kreditkort (VISA eller
Master Card).

Rejseoplysninger:
Rejsen arrangeres med udrejse fra Billund Lufthavn, og rejseprisen dækker følgende:
● Flybilletter og lufthavns gebyrer.
● Al transport i Florida, inklusiv vejskatter.
● Hotelovernatninger inklusiv resort fees.
● Indgangsbilletter til Sebring banen.
● Udflugt til Daytona Bike Week.
Pris:

Tag med Race Tours
til Floridas sol og varme,
samt til verdenspremieren på
langdistanceløb i både WEC og
IMSA klasserne, og det endda
på samme bane og i samme
weekend!

Ved bestilling inden den 15. juli 2018, er prisen
14.998,- dkr.
Efter den 16. juli 2018 er prisen 15.998,- dkr.
eller dagspris, alt efter prisen på flybilletter
samt den aktuelle dollars kurs.
Ved bestilling skal der betales et depositum på
4.500,- dkr. per person, restbeløbet skal være
indbetalt senest 60 dage før afrejsen.

Vores hotel i Kissimmee

Arrangør:
Race Tours
V/Flemming Nymark
Sandbyvej 38,
DK-8370 Hadsten
Tlf. nr. 40133353
E-mail. flemmingnymark@gmail.com
Teknisk arrangør:
Silkebus medlem af Rejsegarantifonden nr.
1987

Afrejse onsdag den 6. marts 2019.
Hjemkomst onsdag den 20. marts.
På denne spændende tur, vil du udover de to
ikoniske motorløb på Sebring banen opleve
en stor del af Florida.
Vi starter turen med nogle dage på Miami
Beach, hvorefter vi flytter base til Kissimmee
lige syd for Orlando.
I Kissimmee bor vi lige midt mellem de mest
populære forlystelsels– og temaparker.
Udover tre dage på Sebring banen, hvor vi
både skal se træninger, kvalifikation samt
WEC og IMSA løbene, bliver der også tid til at
besøge Daytona Beach, hvor der i samme
tidsrum er ’Bike Week’ - et af verdens største
motorcykel træf.
Men der bliver også tid til enten at slappe af,
eller tage på oplevelser på egen hånd, valget
er dit, og der er masser at vælge imellem!

Dagsprogram
Udgangspunktet for denne 15 dages tur til Florida med Race Tours er, at vi tager os af alt det
praktiske for dig, så alt hvad du selv skal tænke på undervejs, er at nyde turen.
Det betyder at vi sørger for flybilletter til og fra Amerika, bustransport på hele turen, alle hotel
overnatninger inklusiv resort fees, billetter til Sebring banen tre dage med fuld adgang til pitten, udflugt til Bike Week i Daytona Beach.
Det eneste du selv skal sørge for undervejs er din forplejning, der er dog inkluderet morgenmad på hotellet i Kissimmee.

Dag 1 - onsdag den 6. marts:
Udrejse fra Billund Lufthavn med et enkelt
fly skift til Miami, hvorefter vi bliver indkvarteret på Miami Beach.

Dag 6 - mandag den 11 marts:
Vi kører til Daytona Beach og kigger på Bike
Week, en helt unik oplevelse med motorcykler overalt og af alle typer.

Dag 2 - torsdag den 7. marts:
Fra vores hotel på Miami Beach tager vi ind
og besøger selve Miami by. Her kan vi anbefale en tur med de guidede turistbusser.

Dag 7 - tirsdag den 12. marts:
For de der ikke fik set nok motorcykler mandag, kører vi igen til Daytona Beach.
Alternativt til Amerikas ældste by Saint Augustine.

Dag 3 - fredag den 8. marts:
Kører vi fra Miami Beach langs kysten nord
på til Kissimmee, hvor der er cruising i Old
Town med 70’ og 80’er biler.
Dag 4 - lørdag den 9. marts:
Der er igen cruising i Old Town, nu bare
med Hot Rods, custom cars samt biler fra
30’, 40’ og 50’erne.
Dag 5 - søndag den 10. marts:
Dagen er til egen disposition.

Dag 8 - onsdag den 13. marts:
Dagen er til egen disposition.
Dag 9 - torsdag den 14 marts:
Med både frie træninger, kvalifikation og ikke mindst nat træningen starter race weekenden på Sebring for os.
Dag 10 - fredag den 15. marts:
Dagens højdepunkt på Sebring bliver WEC
løbet, det strækker sig over 1000 miles eller
8 timer, alt efter hvad der indtræffer først.

Dag 11 - lørdag den 16. marts:
Så er det blevet tid til IMSA klassens 12 timers løb, det er sidste løb på banen i denne
store race weekend.
Dag 12 - søndag den 17. marts:
Dagen er til egen disposition.
Dag 13 - mandag den 18. marts:
Dagen er til egen disposition.
Eventuelt ekstra udflugt med airboat fra
Boggie Creek, hvor der blandt andet kan opleves alligatorer på meget nært hold.
(tillægspris)
Dag 14. - tirsdag den 19. marts:
Efter at vi har tjekket ud fra hotellet, kører
vi til Orlando, hvor der bliver rig mulighed
for at shoppe mærkevarer i et kæmpe factory outlet.
Derefter kører vi til lufthavnen for at påbegynde hjemrejsen.
Dag 15 - onsdag den 20. marts:
Ankomst til Danmark.

Udsigten fra hotellet på Miami Beach.

